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„Ufajcie Jezusowi, mówię moim dzieciom. Ja 
sam często powtarzam, Jezu, ufam Tobie” – tak 
swoje świadectwo zaczął Jacek po Mszy św. w nie-
dzielę w parafi i św. Jana Pawła II. Jacek i jego żona 
Urszula zachęcali parafi an do udziału w rekolek-
cjach ewangelizacyjnych, które 11 – 13 październi-
ka poprowadzi Domowy Kościół i jego  diecezjalny 
moderator ks. Wojciech Karpiel. 

Jacek i Urszula przyjechali z Cieniawy (parafia 
p.w. św. Franciszka z Asyżu). Ich życie zmieniło się 
diametralnie, gdy oddali je Jezusowi. „Poczułam we-
wnętrzny spokój” – powiedziała Urszula- wiem, że 
nie żyję już tylko tu i teraz, ale po to by osiągnąć 
niebo. Nasze dzieci są teraz dużo lepsze – zauważył 
Jacek. – Wcześniej każdy stawiał na swoim i chciał 
zawsze mieć rację. Teraz nasza miłość scala rodzinę 
i wprowadza wiele spokoju. Życie Jacka obfitowało 
w dramatyczne chwile. Przeżył wypadek, który spo-
wodował pewną niepełnosprawność. Potem zdiagno-
zowano u niego czerniaka. Był to bardzo trudny czas 
dla całej rodziny, ale Jacek powtarzał zawsze „Jezu, 
ufam Tobie”. Widział, jak Bóg ingeruje w jego histo-
rię. Umacnia go w wierze i zaufaniu. Czerniak sunięto 
bezpiecznie, gdy nie dawał jeszcze przerzutów. Jacek 
wie już teraz, że nie jest się ojcem tylko po to, by 
zarabiać pieniądze i zapewnić byt rodzinie. Wie, że 
jest przede wszystkim odpowiedzialny za to, by jego 
żona i dzieci się zbawili. Ma teraz więcej siły niż kie-
dyś. Codzienne czytanie Pisma św. i modlitwa, Msza 
św. pomaga mu być blisko Boga. To nie jest idealne 
życie – zauważa Jacek – ale, wiemy już, że trzeba 

Nietypowe rekolekcje

wciąż wracać do Boga i szukać pomocy w spowiedzi.
Jacek i Urszula znaleźli pomoc we wspólnocie 
Domowego Kościoła, która zajmuje się formacją 
katolickich małżeństw. Ich świadectwo uzupełni-
ło kazanie, które na Mszy wygłosił ks. Wojciech 
Karpiel. Kaznodzieja, komentując perykopę biblijną 
o Łazarzu i bogaczu, odniósł się do interpretacji tego 
tekstu przez papieża Franciszka, który zauważył, że 
bogacz najpierw zerwał relację z Bogiem. Nie czy-
tał Biblii. Niesłuchanie Boga, zamyka serce na brata. 
Okazją do otwarcia serca dla Boga mogą być reko-
lekcje ewangelizacyjne. Będą trwały od piątku do 
niedzieli. Może na nie przyjść każdy. Młodzi, star-
si, małżeństwa i ludzie samotni. Oprócz konferencji 
i modlitwy, będą również spotkania w małych gru-
pach, dadzą one okazję do podzielenia się swoim 
przeżywaniem słowa Bożego. Ponieważ rekolekcje 
potrwają całą sobotę, w ciągu dnia przewidziany 
jest posiłek. Ze względów praktycznych organizato-
rzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia. Można jednak 
przyjść spontanicznie w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

Zanotowała: Agata Sekuła 

20 października ZAPRASZAMY 
na odpustową sumę o 11.15.  

Podczas odpustu kazania głosił będzie 
biblista ks. Mirosław Łanoszka. 

Po sumie zaplanowano harce 
przy ciasteczku i grillowanej kiełbasce.
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Drodzy czytelnicy! Nie minęło 
wiele czasu od ostatniego naszego 
spotkania. Dziś chciałbym się po-
dzielić kilkoma spostrzeżeniami 
o działającej przy parafii św. Jana 
Pawła II grupie młodych, którzy po 
prostu chcą i pragną w swoim mło-
dym życiu czegoś więcej.

Zaczęło się od…
„Do tanga trzeba dwojga”. W na-

szym przypadku chodzi o młodych 
i księdza. Dwie strony. Dwa różne 
światy. Całkowicie odmienne podej-
ścia. Często coś wielkiego zaczyna 
się od małych i niepozornych rzeczy. 
Od czego się zaczęło u nas? Od zwy-
kłego i prostego plakatu na facebo-
oku, który umieściłem jako zaprosze-
nie na spotkanie. Czego się spodzie-
wałem i na co liczyłem? Po prostu, 
żeby przyszło choć kilka osób, z któ-
rymi będę mógł rozpocząć przygodę 
w grupie młodzieżowej. Pan Bóg jest 
niesamowity, bo poruszył 12 mło-
dych serc, które przyszły na pierw-
sze spotkanie. Ponad dwie godziny 
wspólnie spędzonego czasu minęło 

Młodzi. Otwarci i chętni!
błyskawicznie. Podczas tego spotka-
nia zapytałem się o ich oczekiwania 
i pragnienia. Myślę, że warto podkre-
ślić jedno - według mnie najważniej-
sze. Młodzi powiedzieli: „liczymy na 
księdza obecność”. Myślę, że w cza-
sach samotności, ludzkiej znieczulicy 
i braku czasu na wszystko, najlep-
szym prezentem, jaki możemy po-
darować drugiemu człowiekowi jest 
obecność. Bycie z drugim człowie-
kiem i dla drugiego człowieka. 

Kolejne spotkania
Na kolejnych dwóch spotkaniach 

było nas już więcej. Myślę jednak, że 
nie chodzi tu o liczby (choć bardzo 
je lubimy), ale chodzi o młode ser-
ca, które mają pragnienie poznania 
bliżej Jezusa i tworzenia wspólnoty. 
Wspólna Eucharystia sprawowana 
z formularza o Duchu Świętym po-
zwoliła nam zaprosić do swoich serc 
i naszej wspólnoty Osobę Ducha 
Świętego. To On jest początkiem 
wszelkich działań w Kościele. Dzięki 
Jego łasce potrafimy pokonać wielkie 
trudności i mamy siłę oraz pomysły 
na kolejne nasze spotkania. Dzięki 
Jego prowadzeniu wiemy, że się nie 
zgubimy w tym „zagubionym” świe-
cie, który tak bardzo krzyczy o pokój 
i miłość. Tylko On, Duch Święty, 
może udzielić nam swoich owo-
ców, które płyną z Jego działania. 
„Owocem zaś Ducha jest: miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
mość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie” (Ga 5,22-23). Chcemy 
je odkrywać i chcemy się nimi dzielić 
w grupie młodzieżowej, która nie jest 
idealna, ale otwarta na wielkie do-
świadczenie, jakim jest wiara.

Plan działania
Nasz plan jest dość prosty. Jeden 

czwartek w miesiącu chcemy po-
święcić na formację duchową naszej 
wspólnoty. Chcemy, aby wspólna 
Eucharystia czy też adoracja łączy-

ła naszą wspólnotę wokół Jezusa. 
Podczas tego czasu pragniemy się 
modlić za siebie nawzajem i za naszą 
wspólnotę. Drugi czwartek w mie-
siącu to formacja ludzka. Będzie to 
czas na kształtowanie siebie jako 
człowieka. Poznawanie siebie i ak-
ceptowanie tego, czego zmienić nie 
mogę i zachęta do pracy nad tym, 
co mogę zmienić w sobie. Łaska za-
wsze opiera się na naturze. Możemy 
wzniośle mówić o Panu Bogu, nawet 
deklarować wielką wiarę w Niego, 
ale to dopiero nasze czyny i nasze 
życie oraz postawy, który obieramy 
na co dzień weryfikują to, co mamy 
w naszym wnętrzu. Chodzi o to, aby 
przechodzić od teorii do praktyki. 
Od słowa do czynów. Chodzi o świa-
dectwo życia, które bardziej prze-
konuje niż niejedno słowo. Kolejny, 
już trzeci, czwartek będzie poświę-
cony formacji biblijnej. Będzie to 
swoiste „ekg serca”, które powinno 
bić w rytm słowa Bożego. W jego 
świetle będziemy chcieli zmieniać 
siebie, swoje wnętrze oraz szukać 
odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 
Oczywiście wzorując się na tych, któ-
rzy w Piśmie swiętym przeszli swo-
istą „metamorfozę” przez spotkanie 
z Bogiem. Ostatni czwartek nazwa-
liśmy „herbaciane czwartki”. Będzie 
to czas na pogłębianie więzi i relacji 
w naszej wspólnocie. Te „herbaciane 
czwartki” to nie tylko wypicie wspól-
nie herbaty, ale także czas na pytania, 
które młodzi będą zadawali księdzu 
wprost, czy też przez pozostawianie 
karteczek w „skrzynce pytań”. Taki 
mamy plan. Czy nam się uda? Wierzę 
w to głęboko, że tak! Bóg jest z nami! 

Zaproszenie
Bardzo serdecznie zapraszam 

ludzi młodych (od 7 klasy podsta-
wówki do 3 liceum) na „Spotkania 
u Jana Pawła”. Odbywają się one 
w czwartki o godz. 19.30. Informacje 
o spotkaniach można znaleźć na fa-
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cebooku parafii św. Jana Pawła II 
w Nowym Sączu. Decyzja i wybór to 
Ty! Nie musisz iść za tłumem, czyli 
za światem, który mówi Ci, że Bóg, 
chrześcijaństwo, dekalog to przeży-
tek. Że na uniwersalne wartości takie 
jak: prawda, dobro, piękno, miłość 
nie ma czasu, bo przecież lepiej uży-
wać tego świata, gdyż liczy się tylko 
przyjemność. Zachęcam Cię do od-
ważnej decyzji. Do tego, abyś po-
wiedział „NIE” pójściu na łatwiznę. 
Zapraszam Cię w niełatwą i ryzy-
kowną, ale piękną podróż z Jezusem, 
który nikogo nie odrzuca i nikim nie 
gardzi. Jesteśmy na początku tej po-
dróży, której celem i drogą jest na-
wrócenie. Biletem jest odpowiedź na 
jedno pytanie – czy chcesz? Pamiętaj, 
decyzja i wybór to TY!

Z darem modlitwy
Ks. Marcin Kurmaniak

P.S
Grupa młodzieżowa tak napraw-

dę istnieje w naszej parafii już parę 
ładnych lat. Zaczęło się od księdza 
Daniela, jednak gdy ksiądz odszedł 
do innej parafii, grupa zaczęła się 
rozpadać, zostało tylko kilka osób. 
Ale teraz do naszej wspólnoty do-
łączył ksiądz Marcin. Na początku 
września 2019 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie, na które przyszło ok.10 
osób. Z tygodnia na tydzień grupa za-
częła się rozrastać i teraz jest nas pra-
wie 30. Pierwsze wrażenia? Można 
poznać wielu fajnych ludzi. Na spo-
tkaniach poruszamy ważne i zarazem 
trudne tematy, z którymi borykają się 
młodzi ludzie. Na czwartkowe spo-
tkania serdecznie zapraszamy mło-
dzież. Pozdrawiamy!

Aga Kalisz 
i Ania Ogorzały :)

Jan Paweł II zachęcał młodych do modlitwy zawsze i wszędzie. 
Dzielił się z nimi świadectwem, ile ona sama uczyniła w jego życiu. 
W pewnym momencie zdradził, że jest jedna szczególna modlitwa, którą 
rozpoczyna swój każdy dzień i robi tak od dziecka. Ta modlitwa czyniła 
w jego życiu cuda.

Jan Paweł II: „Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! 
Jeszcze dziś słyszę jego głos” - powiedział św. Jan Paweł II  
o modlitwie, która czyniła w jego życiu prawdziwe cuda. To ona 
doprowadziła go do świętości.

Młody Karol Wojtyła w wieku 9 lat stracił 
matkę. Po jej śmierci został ministrantem. Jak 
sam wspominał nie był najgorliwszy w tej służbie. 
Gdy jego ojciec spostrzegł to powiedział do syna:  

„Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz 
się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się mo-
dlić do Niego”. Po tych słowach pokazał małemu 
Karolowi pewną modlitwę:

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie 
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.
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W ostatni piątek września, po 
wakacyjnej przerwie odprawiona 
została Msza święta dla małżeństw. 
Szczególna modlitwą otoczeni zosta-
li małżonkowie obchodzący w mie-
siącach wakacyjnych i we wrześniu 
swoje rocznice: pierwszą, piątą, sie-
demnastą, dwudziestą czy pięćdziesią-
tą czwartą. To nowość wprowadzona 
do tych comiesięcznych nabożeństw. 
Ksiądz Roman Hopej w swoim kaza-
niu przywołał słowa G.K Chestertona: 
„Bardzo dużo racji mieli nasi przod-
kowie, którzy mówili, że mąż i żona 
powinni wyznawać tę samą religię. 
Było w tym z pewnością o wiele wię-
cej sensu niż w obecnym pustosłowiu 
o siostrzanych duszach, duchowym 
pokrewieństwie i aurach w identycz-
nym kolorze. W rzeczywistości bo-
wiem im mocniejszy jest kontrast mię-
dzy kobietą a mężczyzną, tym słabszy 
będzie między nimi konflikt. Im bar-
dziej różnią się ich usposobienia, tym 

Na pierwszej linii frontu miłości
lepiej. Dusza żony nie może przecież 
być siostrzaną duszą; rzadko kiedy 
jest to bodaj dusza kuzynki. Mało jest 
małżeństw o dokładnie identycznych 
upodobaniach i temperamentach; ge-
neralnie biorąc, nie są one szczęśliwe. 
Lecz posiadanie tych samych funda-
mentalnych zasad; uważanie tego sa-
mego za cnotę (obojętnie, czy się ją 
praktykuje, czy zaniedbuje), uważanie 
tego samego za grzech (nieważne, czy 
karze się go, czy wybacza, czy może 
z niego kpi); wreszcie, uważanie tego 
samego za obowiązek i tego samego 
za hańbę – to jest naprawdę niezbęd-
ne, by małżeństwo, w granicach roz-
sądku, mogło być udane i szczęśliwe. 
Łatwiej to osiągnąć, gdy małżonków 
łączy wspólna religia, niż gdy łączy 
ich wspólna aura”.

Po zakończeniu Mszy świętej, 
specjalnym błogosławieństwie ju-
bilaci otrzymali specjalne błogosła-
wieństwo papieża Franciszka.

Następna Msza święta w ostat-
ni piątek października. Zapisy par 
obchodzących jubileusze w kan-
celarii parafialnej lub zachrystii. 
Zapraszamy. 

 Jadwiga Papaj 

Grupa koło tysiąca Sądeczan, w tym wie-
lu naszych parafian,  21 września wzięła udział 
w Pieszej Pielgrzymce do Limanowej. Trasa wio-
dła przez Marcinkowice, Chomranice, Męcinę, 
Mordarkę – razem około 29 km. W tym roku 
rozmodlonym pielgrzymom towarzyszyła piękna 
pogoda. Wspólny śpiew, modlitwa, rozważania 
cierpień Matki Bożej sprawiły, że pielgrzym-
ka stałą się kolejnym wspaniałym przeżyciem , 
a Eucharystia w limanowskiej bazylice była jej 
ukoronowaniem. 

Red.

Do Matki 
Bożej Bolesnej 
pieszo…
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14 września, w dniu 
Podwyższenia Krzyża Świętego, 
a zarazem w dniu urodzin bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki, w kościo-
łach całej Polski odbyła się akcja 
„Polska pod Krzyżem”; teolo-
gicznie została ona pomyślana 
jako kontynuacja „Różańca bez 
Granic” z 2017 r. – bo z Maryją 
przecież udajemy się pod Krzyż 
właśnie. Organizacyjnie zaś stano-
wiła odpowiedź na nasilające się 
(od lat – w Europie i na świecie, 
w ostatnich zaś miesiącach – także 
i w Polsce) symboliczne i fizycz-
ne ataki na wiarę chrześcijańską 
i Kościół, Jego kapłanów i świąty-
nie oraz na samych wiernych.

Centralne obchody miały miej-
sce pod Włocławkiem, w miejscu 
gdzie w 1991 r. Mszę sw. sprawował 
Jan Paweł II. Jednak w ponad 1300 
miejscach w Polsce i za granicą od-
bywały się również uroczystości 
wspierające tę wielką modlitewną 
akcję ewangelizacyjną.

Wśród tych miejsc nie zabrakło 
i naszej parafii. O godz. 6.30 Ksiądz 
Proboszcz odprawił mszę św., po niej 
zaś – jako że obchodziliśmy przecież 
Podwyższenie Krzyża Świętego – od-
była się uroczysta Droga Krzyżowa 
poprowadzona przez członkinie 
Żywej Drogi Krzyżowej; rozważania 
czytane przez ks. Proboszcza powio-
dły nas jerozolimskimi ścieżkami – 

Polska pod Krzyżem

tymi samymi od dwóch tysięcy lat, 
lecz przecież stale odnawiającymi 
się i odpowiadającymi na zmienia-
jące się okoliczności. Dziś droga na 
Golgotę prowadzi wśród ataków na 
rodzinę – w jej duchowych, społecz-
nych i ekonomicznych aspektach; na 
życie samo – którego świętość nego-
wana jest na różne sposoby; na wiarę 
– jej symbole, kapłanów, kościoły;  
wreszcie wśród jawnych bluźnierstw 
przeciw Bogu i Maryi.

Odpowiadając na te wyzwania 
spod stóp Krzyża Świętego – znaku 
najwyższego Miłosierdzia – warto od-
wołać się do słów homilii wygłoszo-

nej przez Patrona naszej parafii przed 
28 laty we Włocławku. Już na począt-
ku polskiej drogi do tzw. nowoczesno-
ści wzywał On (ku nieukrywanemu 
niezadowoleniu wielu), byśmy byli 
gotowi podjąć to, co każdy z nas ma 
w sobie z ducha i z Ducha Świętego. 
Nie dać się też uwikłać całej tej cywi-
lizacji pożądania i użycia, która pano-
szy się wśród nas i nadaje sobie nazwę 
europejskości, panoszy się wśród nas, 
korzystając z różnych środków prze-
kazu i uwodzenia. Czy jest to cywi-
lizacja – czy raczej antycywilizacja? 
Kultura – czy raczej antykultura?

(wp)
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12 września 2019 r. seniorzy 
naszego klubu wraz z sympaty-
kami wyruszyli na Podhale – śla-
dami naszego patrona św. Jana 
Pawła II.

Miejscem pierwszego posto-
ju był Ludźmierz – Sanktuarium 
Maryjne z figurką Matki Boskiej 
Ludźmierskiej Królowej Podhala 
– nazywanej Gaździną Podhala. 
Wspomnieć należy tutaj, iż Kościół 
i parafia Wniebowzięcia NMP 
w Ludźmierzu są najstarszymi na 
Podhalu. Już w XIII w. osiadł tu za-
kon cystersów i wkrótce rozpoczęła 
się budowa świątyni ku czci Matki 
Boskiej.

Siedziba zakonu zosta-
ła następnie przeniesiona do 
Szczyrzyca, ale parafia nadal po-
zostawała pod jego opieką do roku 
1824. W latach 1869-77 stary ko-
ściół modrzewiowy został rozebra-
ny, a w jego miejsce wybudowano 
obecną murowaną świątynię w sty-
lu neogotyckim. Przeniesiono do 
niej ołtarz z figurą Matki Boskiej 
Ludźmierskiej, która liczy prawdo-
podobnie ponad 600 lat. Drewniany 
posążek ma 125 cm i jest z nim 
związana legenda. Cudowną fi-

Klub Seniora na Podhalu
gurę koronował koronami papie-
skimi w 1963r. prymas Stefan 
Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. 
 O godz. 10.00 nasz opiekun Klubu, 
proboszcz ks. Zbigniew Biernat od-
prawił przed cudowną figurą Matki 
Bożej Ludźmierskiej Mszę św. 
w intencji pielgrzymów i parafian. 

Do kościoła w Ludźmierzu 
przylega Ogród Różańcowy. 
Pięknie zaprojektowany, zadbany 
i utrzymany – przypomina o po-
bycie na Podhalu i w sanktuarium 
ludźmierskim w 1997 roku papie-
ża Jana Pawła II oraz jego nauce 
o znaczeniu modlitwy różańcowej. 
I tutaj też po Mszy św. w atmosfe-
rze skupienia i w promieniach słoń-
ca odmówiliśmy wspólnie różaniec. 
W centrum ogrodu umieszczona jest 
naturalnej wielkości rzeźba przedsta-
wiająca papieża. Spośród znanych 
pomników Jana Pawła II wyróżnia ją 
to, że przedstawia postać Jana Pawła 
II klęczącego. Ciekawostką ogrodu 
są tzw. Wrota wiary. Pod drewnia-
ną konstrukcją umieszczono dzwon, 
którego dźwiękiem każdy człowiek 
w sposób symboliczny może ogło-
sić niebu  i  ziemi swoje odnowienie 
wiary. Wielu z nas – pielgrzymów 

– jeśli nie wszyscy – przechodzi-
li przez te wrota wiary. Po krótkim 
odpoczynku wyruszyliśmy dalej 
w trasę, która wiodła nas do Dębna 
Podhalańskiego. 

Na Szlaku Architektury 
Drewnianej 

Na tym szlaku znajduje się 
gotycki, drewniany kościół para-
fialny pw. św. Michała Archanioła 
w Dębnie Podhalańskim wpisany 
w 2003 r. na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. 

Jest jednym z najlepiej zacho-
wanych gotyckich drewnianych 
kościołów - zbudowanym w tzw. 
stylu podhalańskim i jednocześnie 
jednym z najbardziej znanych pol-
skich zabytków w kraju i za grani-
cą (otrzymał jako jedyny drewnia-
ny kościół nominacje w konkursie 
siedmiu cudów Polski), wyróżnia 
się sylwetką (praktycznie nie zmie-
nioną od czasów budowy), a także 
unikatową polichromią patrono-
wą, pochodzącą z ok. 1500 roku, 
najstarszą w całości zachowaną 
w Europie, wykonaną na drewnie. 
Budynek kościoła wzniesiono, 
w głównych częściach, z drewna 
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iglastego: modrzewiowego i jodło-
wego, bez użycia gwoździ, a belki, 
ułożone na zrąb, umacniane były 
drewnianymi kołkami. Po obejrze-
niu kościoła z zewnątrz, zostaliśmy 
wprowadzeni do jego wnętrza przez 
przewodnika. Po zajęciu miejsc 
w ławkach wysłuchaliśmy z cie-
kawością historii budowy kościoła 
i jego zabytkowego wyposażenia. 
Wielu z nas zakupiło pamiątkowe 
foldery i gadżety związane z tym 
miejscem. 

Po powrocie do autobusu ruszy-
liśmy w dalsza drogę, obierając kurs 
na Niedzicę.

Rejs po Jeziorze Czorsztyńskim
Po tej duchowej uczcie nad-

szedł czas na część rekreacyjną. 
Zaplanowany i zarezerwowany 
rejs statkiem „Harnaś” po Jeziorze 
Czorsztyńskim przyniósł nam pięk-
ne doznania. Najwspanialszym mo-
mentem rejsu był przepiękny widok 
z pokładu na zamek w Niedzicy 
a po drugiej stronie zalewu na ru-

iny zamku w Czorsztynie. Rejs 
trwał 50 minut, a lektor na pokła-
dzie wprowadził nas w historię tego 
terenu. Poznaliśmy historię budowy 
zaporowego zbiornika wodnego na 
Dunajcu w Kotlinie Nowotarskiej 
pomiędzy Pieninami a Gorcami 
w wyniku czego powstało Jezioro 
Czorsztyńskie oraz historię zam-
ku w Niedzicy i Czorsztynie. 
Najważniejszą funkcją zbiornika 
Czorsztyńskiego jest ochrona prze-
ciwpowodziowa doliny Dunajca po-
przez gromadzenie nadmiaru wody 
płynącej tą rzeką w czasie wezbrań. 
Zbiornik Czorsztyński poprawia 
również warunki spływu przeło-
mem pienińskim. Ważną funkcją 
Zbiornika Czorsztyńskiego jest rów-
nież produkcja energii elektrycznej.  
Po zakończonym rejsie mieliśmy 
czas wolny, który wykorzystaliśmy 
na spacer po koronie zapory czy 
też wejście na zamek. W drodze 
powrotnej autobus rozśpiewał grą 
na akordeonie Kaziu Borkowski 
za co otrzymał gromkie brawa. 

Pielgrzymka dobiegła końca, a na 
twarzach pątników gościł uśmiech. 
    Adam Misiewicz
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Odeszli po nagrodę do Pana
(1.09. - 30.09.2019 r.)

Telefon parafi alny: 515 022 018
Strona parafi alna: https://jp2nowysacz.pl/

Kancelaria paraf. w dni powszednie – pół godz. po Mszy św.
W pierwszy piątek i święta – KANCELARIA NIECZYNNA

Biblioteka parafi alna: wtorek – 18.15-19.00

Konto paraf.: 56 1050 1722 1000 0090 3022 9067

BIULETYN PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II 
REDAGUJE ZESPÓŁ:

 KS. ZBIGNIEW BIERNAT, JADWIGA PAPAJ, AGATA SEKUŁA 
WSPÓŁPRACA – ADAM MISIEWICZ

Korekta własna

KRONIKA PARAFIALNA

Remigiusz Czopek, Jakub Gwiżdż, Mikołaj Leśniak, Amelia 
Sekuła, Karol Paciorek, Jakub Rolka

Helena Zielińska l. 81, Stanisława Sowa l. 84

Krystian Sroka i Patrycja Górowska, Mateusz Skoczeń i Magdalena 
Lange, Piotr Pelc i Małgorzata Hronowska

 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

W PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II

DNI POWSZEDNIE:
Msza św. – 6.30 i 17.30 (w piątek – 6.30, 15.15)
Nowenna do św. Jana Pawła II – wtorek – 17.00
Koronka do miłosierdzia Bożego – piątek – 15.00
Godzinki – codziennie o godz. 6.00 (niedziela – 7.30)

NIEDZIELA I ŚWIĘTA OBOWIĄZKOWE:
Msza św. – 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (z udziałem dzieci), 12.30 (chrzcielna), 
16.30 
Sobota – 17.30 – Msza św. niedzielna 
Januszowa – 10.15
Spowiedź św. codziennie przed nabożeństwami i w czasie ich trwania.

PIERWSZY PIĄTEK:
Msza św. – 6.30, 15.15, 17.30

Spowiedź – w środę dla dzieci ze szkoły podstawowej: 17.00-18.00; 
dla gimnazjum – czwartek: 16.30-18.00; w piątek: 6.00-7.00; 14.30-15.30; 
17.00-18.00
Januszowa – 17.00

NABOŻEŃSTWO PIERWSZOSOBOTNIE – 6.30 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
– czwartek – 7.00 -17.30

W PAŹDZIERNIKU RÓŻANIEC 
– w dni powszednie o 17.00, w niedzielę o 16.00.

Witamy w rodzinie parafi alnej
(1.09. - 30.09.2019 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(1.09. - 30.09.2019 r.)

Po wakacyjnej przerwie zebrał się PZS, którego członkowie rozmawiali 
na temat: „Parafi alnej katechezy dorosłych”. „Gwarancją tworzenia na terenie 
parafi i dojrzałych wspólnot jest prowadzenie katechezy dorosłych. W kate-
chetycznych dokumentach Kościoła katecheza dorosłych jest określana jako: 
docelowa, najznakomitsza, centralna, pełna i skuteczna. W naszej parafi i kate-
cheza dorosłych przyjmuje rożne formy, dostosowane do rożnych adresatów. 
Tym, co martwi, jest ograniczony zasięg – wydawać się może, że z różnych 
form korzystają te same osoby. Jak wnioskowali zebrani członkowie PZS na-
leży starć się docierać do jak najszerszej grupy odbiorców, aby, mimo braku 
czasu, korzystali z katechezy dorosłych. Pojawił się postulat, aby na stronie 
internetowej parafi i pojawiła się biblioteka multimedialna wartościowych roz-
ważań, audycji, komentarzy itp. 

J. Papaj

Wrześniowe spotkanie Parafialnego 
Zespołu Synodalnego


